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Doelstelling:
Het bevorderen van het
optimale gebruik van het
MSX-systeem en de bij-
behorende soft- en hard-
ware. Het uitwisselen van
kennis en ervaring, het
geven van demonstraties
en het inschakelen van
deskundigen.
Kortom een gezellig dag-
je computeren met men-
sen met dezelfde hobby
en er dan nog van opste-
ken.

De club kan niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor
ingezonden stukken van
één van de redactie-le-
den. Ook niet voor aan-
geboden artikelen en ad-
vertenties.

Zonder onze toestem-
ming mag geen artikel of
een gedeelte daarvan uit
deze Nieuwsbrief verme-
nigvuldigd of overgeno-
men worden.

Copij:
Copij voor de Nieuwsbrief
in ASCII-formaat op dis-
kette aanleveren.

Illustraties in diverse for-
maten mogelijk of op pa-
pier duidelijk genoeg om
in te scannen.

De redactie behoudt zich
het recht voor copij en
illustraties voor een latere
Nieuwsbrief vast te hou-
den, in te korten, aan te
passen of zonder opgaaf
van reden te weigeren
voor opname.

Internet Home Page:
www.mcwf.msx2.com

Volgende clubdag:
27 januari 2001

Jaargang 10, Nov./Dec. 2000, Nummer 34

REDACTIONEEL

Voor je het weet is het
weer voorbij, het roem-
ruchte jaar 2000. Het jaar
dat volgens velen als een
nieuw millennium was en
volgens de kenners het
jaar net voor het nieuwe
millennium is, omdat vol-
gens hen (en ik deel hun
mening) het nieuwe mil-
lennium op 1 januari 2001
begint. Dit jaar heeft voor
mij veel verrassingen ge-
bracht, met name de laat-
ste paar maanden. Mijn
verzameling Konami spel-
len begon weer te groeien
met Snatcher, gevolgd
door een stroom van ‘nieu-
we’ juweeltjes in mijn col-
lectie. Op het moment
van schrijven verwacht ik
nog meer dan 5 Konami
spellen uit diverse landen.

Ook heb ik het debuut
van Konami op PC-ge-
bied in huis gehaald. Ze
hebben Metal Gear Solid
op de PC uitgebracht.
Grafisch ziet deze er veel
strakker uit dan de Play-
Station versie. Een klein
vreemd detail is echter
dat de teksten niet als
zodanig zijn aangepast
aan de PC situatie voor
wat betreft de besturing.
De PC heeft namelijk
geen SELECT-toets om
de radio op te roepen en
de selecteerbare namen
in dit scherm zijn een stuk
waziger. Wel heel erg
jammer.

Kortom... Collectors item.

Albert Beevendorp

SPELCOMPETITIE

Deze spelcompetitie werd verzorgd door Jaap
Hoogendijk. Het spel was Exerion II (de oor-
spronkelijke naam) of Zorni (de Eurosoft
naam) en er werd weer heel wat afgeschoten
in de donkere ruimte.

Dit keer waren er veel prijzen te verdelen. Kier
Kracht uit Friesland had een ‘Friese taart’ mee-
genomen, de familie Poortman uit Den Ham
van MSX-Vriendenclun Mariënberg een ‘Ham-
mer Brok’, Dhr. en mevr. Kootstra ook van
MSX-Vriendenclub Mariënberg hadden ‘Taai-
Taai-poppen’, Jaap Hoogendijk een ‘speltips-
boek’ en de club de welbekende ‘Originele
Hoornsche Broeder’.

Er is besloten om de derde plaats te belonen
met de 'Originele Hoornsche Broeder'. Deze is
gewonnen door het duo Kalkwiek-Postma, Alex
en Jessica. Zij hadden samen een score van
25700 en zullen samen de volgende spelcom-
petitie verzorgen.

De overige prijswinnaars met bijbehorende
prijzen: de nummer 1 werd Sjoerd Lammerts-
ma met 34800 punten en won het spel-
tipsboek. Plaats nummer 2 werd Ruud Wisse
met 32600 punten en won de Friese Taart. Een
gedeelde plaats 8 werd behaald door Johan
van den Bor en MSX-NBNO met 22700 punten
en konden kiezen uit een Taai-Taai-pop en
Hammer Brok. Plaats 10 werd behaald door
Kier Kracht met 21300 punten en won Taai-
Taai-pop.

Bas Kornalijnslijper

DE VEILING

De veiling van 30 september jl. was ook dit
keer een groot succes. 108 items waren aang-
eboden en werden door Paul Brugman, de vei-
lingmeester, geveild. Paul werd geholpen door
Jan Kobus, Bas Kornalijnslijper en dhr. Kalk-
wiek hield zich bezig met de administratie.

Natuurlijk waren er een aantal regels waar ie-
dereen zich aan moest houden en ondanks dat
er alleen in gulden geboden mocht worden
bood dhr. Kootstra in Euro's en de zoon van



dhr. Poortman was tegen zijn vader aan het
opbieden. Er werd ook een pauze ingelast,
want voor enkelen was de veiling zeer slaap-
verwekkend, maar ondanks alles is zo'n 90%
van alle items van eigenaar gewisseld.

Computers, diskdrives, printers, monitoren,
software, boeken, data-recorders, lege CD-
doosjes, onderdelen, teveel om alles te vermel-
den, maar enkele uitschieters en speciale
items wilde ik toch vermelden.

• Muziek-CD van Snatcher en SD-Snatcher
ƒ 200,--

• Cartridge Cheese ƒ 10,--
• Doos met 500 diskettes ƒ 45,--
• SD-Snatcher ƒ 400,--
• Solid Snake ƒ 199,--
• Poster 7de computerdag ƒ 5,--
• PlayStation versterker ƒ 23,--
• Quick diskdrive ƒ 12,50
• Yamaha Cardreader met cartridges ƒ 75,--
• SVI Robot-arm ƒ 65,--
• Sony HB-501P, MSX-1 met ingebouwde

data-recorder ƒ 50,--
• Bubble Bobble cartridge ƒ 30,--

Tot slot wilde ik Paul Brugman, Dhr. Kalkwiek
en Jan Kobus bedanken voor de zeer geslaag-
de MSX-veiling.

Bas Kornalijnslijper

IRC NIEUWS

Sinds een maand zit ik actief op IRC. Dit staat
voor Internet Relay Chat en is bij kenners be-
hoorlijk populair. Door een IRC client te down-
loaden en contact te maken met een server,
dan is het middels een simpel commando mo-
gelijk met anderen mee te praten op een ka-
naal (channel) over uiteenlopende onderwer-
pen. Ikzelf zit in deze tijd hele dagen in #msx
op de Undernet server.

Ook bekende MSX-ers zitten daar zoals Anne
de Raad, Arnaud de Klerk, Jorrith Schaap, Jo-
han van den Bor (ook sinds kort), Wynke Stu-
lemeijer en Sandy Pleyte.

Ben je fanatiek MSX-er en Internetter, dan
moet je eens naar IRC komen. Zit je op IRC,
kom dan eens naar #msx op Undernet.

Albert Beevendorp

SPELCOMPETITIE SPECIAL

Op de clubdag van MSX-vriendenclub Mari-
enberg was er een speciale prijsuitreiking. Alle
scores van een jaar lang spelcompetitie zijn via
een puntensysteem opgeteld en Bas Kornalijn-
slijper viel in de prijzen. De derde plaats werd
beloond met een trofee, welke door één van de
MSX-vriendenclub Mariënberg clubleden is
gemaakt. Op pagina 4 is Bas als prijswinnaar
op de foto te zien.

Deze foto is (in kleur) me andere foto’s te vin-
den op de West-Friesland Home Page. Het
internet adres is: www.mcwf.msx2.com.

PlayStation ACCESSOIRES

Ombouw (alle typen) ƒ 30,--
RGB-kabel ƒ 25,--
Audio-uitgang stereo (jack 3 mm, voor o.a. PC-
speakers) ƒ 20,--
Audio-uitgang stereo incl. kabel jack -> 2 * tulp
(voor o.a. versterker) ƒ 25,--
Joypad verleng-kabel ƒ 17,50
Link-kabel ƒ 17,50
RGB-AV kabel (o.a. nodig voor gun) ƒ 27,50

Memory card 1 Mb, 15 blocks ƒ 20,--
Memory card 8 Mb, 120 blocks ƒ 50,--
Memory card 24 Mb, 360 blocks ƒ 75,--
Memory card 40 Mb, 600 blocks ƒ 85,--
Memory card 56 Mb, 840 blocks ƒ 95,--
Memory card 72 Mb, 1080 blocks ƒ 110,--
Memory card 96 Mb, 1440 blocks ƒ 140,--

Diskdrive i.p.v. memory card ƒ 200,--

Joypad vanaf ƒ 25,--
Joypad dual-shock div. kleuren ƒ 57,50
2 * joypad dual-shock draadloos ƒ 170,--

Lunar-gun ƒ 70,--
Extra voetpendaal voor o.a. Lunar-gun ƒ 30,--

PSX-muis ƒ 50,--
PSX-sleutelhanger ƒ 4,--
RGB-monitor (beperkt leverbaar) ƒ 125,00

Diverse andere items leverbaar!!!

WISKE DENKT AAN MSX

Paul Geerts, de tekenaar van Suske en Wiske,
heeft een tekening gemaakt op de kaft van een
handleiding van een Philips VG-8235. Hierbij



Figuur1

staat de tekst “I LOVE IT”. De tekening kan
binnenkort worden bekeken op de West-Fries-
land Home Page (www.mcwf.msx2.com).

Bas Kornalijnslijper

INBOUWEN VAN MSX-DOS 2.XX

Deze inbouwbeschrijving is geschikt voor de
Philips NMS 8250, 8255 of 8280. Natuurlijk is
de inbouw in iedere MSX mogelijk maar dan
moeten er andere verbindingen gemaakt wor-
den. Bij iedere aansluiting heb ik de specifieke
signaal-benamingen gebruikt zodat het vrij
eenvoudig is om de inbouw voor een andere
computer af te leiden.

Er zijn verschillende versies van MSX-DOS 2.
Zo kan een ieder zelf zijn favoriete versie ge-
bruiken; met of zonder schakelaar, zelfstartend
of via een bepaalde toets.

Benodigdheden:

• 27512 eprom met MSX-DOS 2.xx
• 74LS138
• 74LS175
• 10 kS weerstand (alleen nodig bij schakel-

bare versie)
• Enkelpolige schakelaar (alleen nodig bij

schakelbare versie)

Voorbereiding:

• 27512, pennen 1, 22 en 27 inkorten.
• 74LS138, pennen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,

11, 12, 13, 14 en 15 inkorten.
• 74LS175, pennen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,

11, 12, 13, 14 en 15 inkorten.

Het inbouwen:

De hele inbouw vindt plaats op de basisprint.

• Soldeer de 27512 met de overgebleven
pennen op IC 117, dit is de diskrom.

• Soldeer de 74LS138 met de overgebleven
pennen op een IC van gelijke grootte in de
buurt van de diskrom.

• Soldeer de 74LS175 met de overgebleven
pennen op een IC van gelijke grootte in de
buurt van de diskrom.

• 74LS175, verbind pen 1, 5, 12 en 16 met
elkaar.

Maak de volgende verbindingen:

1. 27512 pen 1 (A15) met de 74LS175
pen 2

2. 27512 pen 27 (A14) met de 74LS175

pen 15
3. 27512 pen 11 (D0) met de 74LS175

pen 13
4. 27512 pen 12 (D1) met de 74LS175

pen 4
5. 27512 pen 26 (A13) met de 74LS138

pen 6
6. 27512 pen 2 (A12) met de 74LS138

pen 1
7. 74LS175 pen 9 met de 74LS138 pen

13
8. 74LS138 pen 2 met IC 150 pen 10

(A14)
9. 74LS138 pen 3 met IC 150 pen 13

(A15)
10. 74LS138 pen 5 met IC 137 pen 2

(WR)
Ga naar punt 14 voor de niet schakelbare ver-
sies.

11. Soldeer de 10 kS weerstand tussen
pen 22 en 28 van de 27512

12. 27512 pen 22 (OE) met een aansluit-
lip van de enkelpolige schakelaar

13. De andere aansluitlip van de enkel-
polige schakelaar met een vrije print
spot (figuur 1) welke te vinden is links
van SW101 (service schakelaar). Dit
is het vrije slotselect-signaal (aang-
egeven met een X).

Punt 14 is alleen voor de niet schakelbare ver-
sies.
14. 27512 pen 22 (OE) met een vrije

printspot (figuur 1) welke te vinden is
links van SW101 (service schake-
laar). Dit is het vrije slotselect-signaal
(aangegeven met een ).

Wanneer alles goed is aangesloten is MSX-
DOS 2 aanwezig.

Bas Kornalijnslijper



Bas Kornalijnslijper (rechts) is ook in de prijzen gevallen.

P l a y S t a t i o n
NIEUWS

De PSX ONE, het
kleine broertje van de
PlayStation (1) is nu
ook om te bouwen.

De PSX 2 is ook om
te bouwen, maar om
import en back-up
games te draaien is
hiervoor de bij de
PSX 2 geleverde uti-
lity CD nodig. Eerst
deze laden en vervol-
gens de game. Ho-
pelijk is dit over een
aantal weken niet
meer nodig en zal
alles net zo werken
als bij de huidige
PlayStation.

Bas Kornalijnslijper

HOME PAGE NIEUWS

Indien nodig zal ik nieuwtjes van de West-
Friesland Home Page (www.mcwf.msx2.com)
tevens in de Nieuwsbrief opnemen. Er zijn wat
dingen aan de Home Page toegevoegd die het
vermelden waar zijn.

• De Home Page staat geregistreerd bij Net-
Stat. NetStat is een service om het aantal
hits te registreren. De NetStat teller is mo-
menteel nog niet geactiveerd, dus een ge-
detailleerdere uitvoering van het aantal be-
zoekers is nog niet gestart. Deze teller zal
met ingang van 1 januari 2001 actief wor-
den om een correcte telling van het aantal
bezoekers te registreren.

• De Home Page is voorzien van een scroller
die het laatste nieuws over de club verkort
weergeeft met de pagina waar dit volledige
nieuws te vinden is. Op dit moment is er
een tweede (kleinere) mogelijkheid gevon-

den om de West-Friesland Nieuwsbrieven
te lezen.

• Bas stuurt van tijd tot tijd nieuwe lijsten
waarin de nieuwe aanwinsten op zijn strip-
verzameling te vinden zijn. Deze worden zo
spoedig mogelijk op de Home Page ge-
plaatst.

• De volgende clubdag kan te allen tijde ge-
vonden worden in het nieuws van de club.

• Het blijkt dat de West Friesland Nieuwsbrie-
ven niet correct op papier worden gezet.
Naar een oplossing voor dit probleem wordt
nog gezocht. Het gebruiksvriendelijke zit
juist in het gemak waarop de Nieuwsbrieven
on-line gelezen kunnen worden.

West-Friesland Home Page Webmaster
(mcwf@msx2.com)





Volgende Clubdagen:

27 januari 2001
(aanvang: 12.30 u.)

31 maart 2001
26 mei 2001

In buurthuis “De Cogge”
aan de Akkerwinde te Zwaag

Informatie: 0229-270618 of 06-51069177, e-mail: baskornalijnslijper@zonnet.nl

KLEINE ADVERTENTIES

Te koop: Navulsets voor inktcartridges voor
HP, Canon en Epson. Tevens printerlinten voor
Philips NMS1421/31 en Philips VW0030 MSX-
printers. Tel.: 0411-683513 (tussen 13:00 u. en
21:00 u.)

Gezocht: Videopac spelmodules: 17, 19, 20,
26, 42, 46, 47, 48, 53 en hoger, modules met
extensie + en B. Tevens diverse modules te
ruil. Tel.: 0229-270618 of 06-51069177.

Te koop: Spectravideo computers, 5.25 inch
drive voor MSX. Tel.: 0229-236848

Te koop: Philips VG8235, DS-drive, snelle dis-
krom, Philips muis, Philips VS0080 kleurenmo-
nitor. Tel.: 075-77121919 of sander@msx.org

Te koop: Philips kleurenmonitor voor MSX
en/of PlayStation. Tel.: 0229-270618 of 06-
51069177

Gezocht: JVC MSX1 of een Pioneer MSX1.
Tel.: 075-7712919 of sander@msx.org
Te koop: Philips NMS-8250, Philips CM-8833.

Tel.: 0229-236848

Gezocht: Konami’s Frogger, Billiards, Mah-
Jong, Circus Charlie, Magical Tree, Sky Jagu-
ar, Golf, Baseball, Mopi Ranger, Pippols, Twin-
bee, Break Shot en Parodius. Tevens cartrid-
ges van andere fabrikanten. E-mail:
pa4den@hotmail.com

Te koop: Commodore 1084S RGB-monitor.
Werkt op de meeste typen MSX-computers
incl. de benodigde kabel. ƒ 90,–. Tel.: 0229-
270618

Gezocht: Philips Tekentableau NMS 1150.
Tel.: 0511-472672

Gezocht: MCCM nr 83 en een MSX-computer
met 7MHz. Tel.: 06-53616512

Gezocht: SCC-cartridge van Konami. Tel.;
0528-269517


